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Mestská časť Košice - Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice zverejňuje informáciu o 

voľnom pracovnom mieste s predpokladaným nástupom od 15. júna 2022 na pozíciu :  

 

referent kultúry a športu   

 

Kvalifikačné predpoklady na uvedenú pracovnú pozíciu: 

− úplné stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa  

− predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov)  

− ovládanie práce s PC - Microsoft Office, práca s internetom 

 

Iné kritériá a požiadavky: 

− komunikatívnosť a flexibilita 

− organizačné schopnosti, kreativita  

− spoľahlivosť a samostatnosť 

− schopnosť zvládať záťažové situácie, 

− schopnosť pracovať v tíme  

− vodičský preukaz typu B  

 

Požadované doklady: 

− žiadosť o prijatie do zamestnania 

− profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a písomného kontaktu 

− písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberu podľa 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

 

Platové zaradenie: 

− funkčný plat na ponúkanú pozíciu je stanovený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Pracovná náplň:  

− príprava a zabezpečovanie kultúrno-spoločenských a tematických podujatí mestskej časti 

− príprava a realizácia športových podujatí organizovaných mestskou časťou  

− zabezpečovanie podujatí po materiálno-technickej stránke 

− vydávanie stanovísk k organizovaniu verejných kultúrnych podujatí 

− vybavovanie žiadosti o  dotácie v  zmysle všeobecne záväzného nariadenia  

o podmienkach poskytovania dotácií v oblasti školstva, kultúry a športu 

− spolupráca so základnými školami a predškolskými zariadeniami, občianskymi 

združeniami, obcami a inými právnickými s fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti 

kultúry, vzdelávania a športu  
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− príprava podkladov k zabezpečovaniu informovanosti obyvateľov mestskej časti a širšej 

verejnosti v oblasti kultúry a športu 

− vykonávanie funkcie tajomníka Komisie kultúry, školstva a športu,  príprava odborných 

podkladov a iných písomnosti na rokovania komisie   

− zostavovanie celoročného plánu kultúrnych a športových podujatí   

− príprava podkladov k rozpočtu za oblasť kultúry a športu  

− organizovanie zbierok šatstva v mestskej časti  

− administratívna činnosť súvisiaca s autorskými poplatkami (SOZA) za kultúrne 

a spoločenské podujatia 

− vedenie spisovej agendy   

   

 

Výber na pracovnú pozíciu sa uskutoční - osobným pohovorom. Kontaktovať budeme iba 

uchádzačov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky. Za pochopenie ďakujeme. Termín 

pohovoru bude dohodnutý telefonicky, prípadne elektronicky.   

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte v termíne do  

8. 6. 2022  na adresu:   

 

Miestny úrad MČ Košice - Sídlisko KVP 

Trieda KVP č. 1  

040 23 Košice  

 

alebo e-mailom na: k1k@mckvp.sk 
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